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zártkörûen	terjesztve

Szövetségünk mindig feladatának tartotta, 
hogy tagjaival megismertesse az új eljá-
rásokat, módszereket, amelyek segítenek 
az életminőség javításában, érdekeik ér-
vényesítésében.

Konferenciáink, szakmai fórumaink si-
keres nemzetközi rendezvényekké nőttek.

A civil társadalom, nem csupán a non-
profit szervezetek összessége. Bele tartoz-
nak azok az információk, amelyek egy-
másra irányuló reflexiókkal megadják a 
lehetőséget, hogy a fogyatékosokat kép-
viselő civil szervezeteket felkészítse a 
kor kihívásaira.

A harkányi workshop szervezőinek, –
Magyar ILCO Szövetségnek és a Free Mo-
bilty Egyesületnek, – is ez a célja, hogy 
alkalmat teremtsen a közös gondolkodás-
ra, a szervezeti sajátosságokhoz legjobban 
alkalmazkodó megoldások kidolgozására. 
Hogy a résztvevők elsajátítsák az érdek-
képviseleti, érdekérvényesítési folyama-
tokat, megismerjék a fejlesztés, a szerve-
zeti önfejlesztés módszereit, új tudások és 
kompetenciák birtokába jussanak.

A találkozó témái a civil élet legkülön-
bözőbb területeiről szólnak, csupán egyet 
említve:  „ A sport és a mozgás szerepe a 
mindennapokban”.

A workshop programja:
-  A rendezvény első napján, lehetősé-

get biztosítsunk arra, hogy minden 
meghívott résztvevő bemutatkozzék, 
hogy mely társadalmi igények és szük-
ségletek miatt hozták létre szerve-
zetüket, milyen szerepet töltenek be 
térségük társadalmában, hogyan mű-
ködtetik azokat. Melyek a jellegzetes 
sajátosságaik.

-  Második napon a résztvevők megis-
merhetik a civil szervezetek kommu-
nikációs folyamatait, lobbizási lehe-
tőségeket, hazai és Európai példák 
alapján. Szervezetekkel, állami szer-
vekkel  való kommunikáció, továbbá 
önkéntesek motiválása, „megszerzése”, 
nemzeti és nemzetközi kapcsolatok, 
hálózatok témákban 3 csoportban 3 
féle mintakampány kidolgozásra kerül.

-  Harmadik napon egyéni akciótervek 
bemutatása, értékelése, majd végül 
egy közös Európai-mintakampány ke-
rül kidolgozásra.

Ez a rendezvény alkalmat ad arra is, 
hogy a civil szervezetek jövőbeni tevé-
kenységének fő irányvonalait, annak mód-
szereit meghatározzuk.

Lehetőség arra, hogy a civil szerveze-
tek meg tudják érdekeiket jeleníteni, út-
mutatást ad a civil társadalom problémá-
inak kezeléséhez. •

Sikeres munkát kívánnak a szerkesztők!

„Tedd képessé magadat”
Nemzetközi workshop és kiállítás Harkányban – 2011. március 22-25.

Kovács Istvánné

A Workshop az adott témára létrehozott 
munkacsoportban zajlik és tevékeny-
sége egy adott kérdés vagy probléma 
intenzív elemzésére és megoldási ja-
vaslatok kidolgozására irányul, több-
nyire kreatív technikák segítségével. 
Jellemzően az alábbi témákra sza-
kosodott workshop típusok ismertek:

• Probléma megoldó workshop
• Konfliktus megoldó
• Döntéselőkészítő
• Koncepció alkotó
• Jövőkép kidolgozó stb.

A workshop főbb lépései: előkészítő, 
információgyűjtő fázis, célmeghatáro-
zó fázis, javaslatok kidolgozása, elem-
zése, összesítése, megoldási javaslat, 
az eredmények prezentációja, megvi-
tatása, értékelés, döntés.

A workshop előnyei:

•  Egy adott témára koncentrálás
•  A teljesítménytartalékok rövid idő-

szakra történő koncentrálása
•  Szinergia effektusok  kiaknázása
•  A csoportban végzett munka erősíti 

a csapatszellemet 



Ünnepelni mindig öröm. Különösen az, ha 
születésnapot tartunk. Így volt ez egyesü-
letünk 15.évfordulóján is, 2010. 12. 11-én.

 Megemlékezésünket a Dombóvártól 
tíz km-re lévő „Csendes Pihenő” étte-
remben tartottuk.

Az eseményt megtisztelte Somogyvári 
Simicza Imre, a MISZ elnöke. Jelen vol-
tak a pécsi, szekszárdi, bajai, kiskunhalasi 
társegyesületek képviselői is.

Vancsa Józsefné az egyesület elnöke,- 
aki a MISZ vezetőségi tagja, egyben éve-
ken keresztül az elnökhelyetese is volt, 
köszöntötte a vendégeket és a klubtago-
kat.  Meggyújtotta a kegyelet gyertyáját 
az elhunyt sorstársak emlékére.

Történeti áttekintést adott a 15 év ese-
ményeiről. Miközben beszédét mondta, 

egy zenés kisfilm vetítése segítségével,- 
melynek a címe: „kezdetektől napjainkig,- 
felidézték a megtett utat. A film Benke 
Ági munkáját dicséri.

– Hosszú és göröngyös utat tettünk meg 
idáig. Klubunk 1995-ben alakult meg, 
23 fővel, melyben segítségünkre volt a 
dombóvári városi kórház főorvosa, a Pé-
csi ILCO Egyesület, és a Magyar ILCO 
Szövetség.

A kis létszámú tagság időközben 128 
főre növekedett. Az elmúlt 15 évben be-
bizonyítottuk, hogy tudunk olyanok lenni, 
mint az egészséges emberek.

Rendszeres klubfoglalkozásaink vannak. 
Szakmai előadásainkban nagy szerepet 
kapnak a stomások életvitelének javítá-
sát szolgáló témák.

Színházba járunk. Az elmúlt két évben 
4 alkalommal vettük igénybe Nagyatá-
don a kedvezményes üdülési lehetőséget. 

Sokat kirándulunk hazánk nevezetességit 
látogatva. Hagyományként, húsvét táján 
„Tavaszváró zenés családi összejövetelek” 
címmel tartjuk a tavaszi klubnapunkat.

 Rendszeressé váltak a hangulatos „bog-
rácspartik”.

Karácsonyunkra mindig nagy gonddal 
készülünk.

Munkánkat a dombóvári önkormány-
zat több alkalommal elismerte, legutóbb 
a Dombóvári Civil Díj kitüntetésben ré-
szesültünk.

Az ünnepség szép színfoltja volt, a „szü-
letésnapi torta”, melyet 15 szál gyertya és 
tűzijáték díszített. Köszönjük készítőjé-
nek, Keszler Ernőnének, klubtagunknak.

A hivatalos beszámolót ebéd, majd fer-
geteges hangulatú táncmulatság követte. •

15 éves a Dombóvári ILCO Egyesület
Vancsa Józsefné, egyesületi elnök

Tavasz

Szellő surran a rügyező bokrok alatt,
Arcunkat simogatja a gyengéd fuvallat.
Játékosan futkározik a nárciszok között.

Magával hozza a színpompás mező illatát
Égszínkék égbolton bárányfelhők játszanak.

A határban a mosolygós nap sugarai csillognak.
A fák között hangos csiviteléssel madarak röpködnek.

A melegedő talajban az ősszel lehullott magvak kipattannak.
Tavasz van, gyönyörű tavasz van.

Ágota László 2010. április 8.
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Azt hiszem, nagyon jó érzés lehet „Népi 
Iparművésznek” lenni! Azt gondolhatjuk, 
hogy az az ember, aki ezt a címet birto-
kolja, csak a hobbijának él, sok idővel 
rendelkezik.

Bátori Józsefné Eszter rácáfol mind-
ezekre.

Eszterrel, sorstársként, tizenkét évvel 
ezelőtt találkoztam. Bevitt egy szobába, 
és szebbnél szebb szőtteseket, terítőket, 
párnákat, és mindenféle kézimunkákat 
mutatott nekem. A munkáit. Gyönyörű-
ek voltak.

Engedjék meg, hogy bemutassam őt!
 

– A kedvteléstől eljutni idáig, nagyon 
kell szeretni azt, amit csinálunk. Hogyan 
kezdődött a  vonzódásod a kézimunká-
zás iránt?
– Mondhatom, hogy örököltem. Édes-
anyám a Debreceni Volán hímző- szakkör 
tagja volt, emellett vezette a józsai kézi-
munka szakkört is. Sokat elvitt magával, 
itt ívódott belém a hímzés szeretete.

– Úgy tudom, mégsem ez volt a fő motivá-
ciója, hogy a szavaiddal élve „egy életre 
szóló szerelem” lett belőle?
– Valóban. A betegségemet akartam le-
győzni a kézimunkázással. Ugyanis, 1982 
ben, 32 évesen stomás lettem. Nehezen 
épültem fel. Ágyhoz voltam kötve. Eb-

ben az időszakban „fertőzött” meg ez 
a később szenvedélyemmé vált mester-
ség. Tagja lettem a „Tiszta Forrás” hím-
ző műhelynek, – ami 2010-ben volt 30 
éves, – ahol tíz éven át kellett hímző-
vizsgákat tennem. 

Ezzel párhuzamosan, alapító tagja vol-
tam a Kölcsey Szövő Műhelynek is, ahol a 
szövés-fonás mesterségét tanultam, meg.

– Munkáid az eredeti gyűjtésekről lettek 
híresek. Magad is sokat kutattál. Mely 
tájegység tetszett a legjobban?
– Sokfelé jártunk mintákat gyűjteni. Szlo-
vák és erdélyi területekre.

Hímzésben a szlovák „zobor” vidéki 
minták a kedvenceim. Abból is a sötét-
kék keresztszemes. Szövésben a csíkos 
szőttesek. Vászonból az áttört mintás, az 
azsúros és az erdélyi „csáncsált” minta 
áll közel a szívemhez.

– Műtéted után mikor bekapcsolódtál az 
ILCO mozgalomba?
– Szinte azonnal. Laboratóriumi asszisz-
tens voltam, aktív dolgozóként lettem a 
debreceni ILCO klub tagja, majd 1986 
októberétől elnöke, Nyúl László tanár úr 
mellett, aki a titkári teendőket látta el. 
Megalakulásunk után rövidesen csatla-
koztunk a MISZ-hez. A szövetségben két 

ciklusban voltam vezetőségi tag, majd 12 
évig az Ellenőrző Bizottság tagja, jelenleg 
4 éve az elnöke vagyok!

 
– Hogyan látod az egyesületek működé-
si feltételeit? 
– A szövetségünknek 37 tagszervezete van, 
melyek többsége eredményesen működik. 
Az utódlás kérdése viszont aggasztó. Ke-
vés fiatal jelentkezik közénk, és nem lesz, 
akinek átadjuk a feladatokat. Ők talán 
még nem érzik, hogy mi állapotunkban 
tartozni kell egy olyan közösségbe, ahol 
segítjük egymást a gondok elviselésében.

Eszter alkotásainak nagy része zsűri-
zett. Így szinte folyamatosan „úton” van-
nak kiállításokra. Menye esküvői ruháját 
is ő készítette. Azt mondja életre szóló 
szerelem ez, amit tovább ad a gyereknek.

„Csak tiszta forrásból!”

Eszter alkotásaiból készítettünk egy 
összeállítást, hogy mindnyájan láthassuk 
ennek a gazdag kínálatnak a legszebb da-
rabjait, melyek megtekinthetőek a  www.
magyarilcoszovetseg.hu weboldalon a 
„Tagjaink kedvtelései, hobbijai” topikban.

Gratulálunk! Még sok szép munkát ké-
szíts a magad, és mások örömére! •

Csak „Tiszta Forrásból”
Kovács Istvánné
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Emlékszem, az első közgyűlésre mentem, 
beérvén az egyetem aulájában egy hölgyet 
fogtak körbe társaik, akit nagy figyelem-
mel hallgattak.

Kiss Lajosné Jutka volt az. Különös ba-
rátság szövődött közöttünk. Nem minden-
napi embert ismertem meg benne. 

Engedjék meg, hogy vele együtt, végig 
gondoljuk életét.

 
– Nem titok, hogy a csodálóid közé tarto-
zom. Kérlek, mesélj az életed kezdetéről!?
– Mozgalmas, ma úgy mondanánk, pör-
gős életet éltem. Kalocsán születtem, – ki 
merem mondani – 1923-ban. Három éves 
korom óta élek Budapesten. Édesanyám 
korán meghalt, én láttam el apámat és az 
öcsémet. A háború alatt egy osztrák biz-
tosítónál dolgoztam, majd egy textilgyár-
ban helyezkedtem el. Itt kezdődött az az 
életem, ami az emberek ügyeinek szol-
gálatába állított.

SZIT vezető, EPOSZ megyei titkár, 
munkaügyi előadó egy építőipari cégnél.

 Munkám mellett, szinte minden mun-
kahelyen volt társadalmi megbízatásom!

– A betegségek sem mindennapi módon 
értek el.
– Igen, nekem ebből is több jutott, mint 
másnak. 1963-ban már megműtöttek egy 
rákos daganattal, melyet sugárkezelés kö-
vetett. Öt év után gyógyultam meg ebből.

Férjem 1988-ban meghalt, gyermekeink 
nem lévén, egyedül maradtam.

Harminc év után, 1993-ban kiderült, 
hogy rosszindulatú vastagbél-daganatom 

van. Stomás lettem. Egy drasztikus mell-
műtétem is volt.

– Nem hazudtoltad meg önmagad, ha-
mar megtaláltad az ILCO mozgalomba 
vezető utat.
– Itt is hasznát vettem, hogy mindig szíve-
sen vettem részt a társadalmi munkákban. 

Stomásságomat nehezebben tudtam vol-
na elfogadni, ha nem kaptam volna any-
nyi segítséget a Dél-pesti ILCO klubban. 
Valósággal egy új családba kerültem, sok 
barátot szereztem. Rövidesen az egyesület 

titkára lettem. Egy nagyon jó kapcsolat-
rendszert alakítottunk ki stomás és orvos, 
stomás és stomás között. Közöttünk nem 
volt versengés. Segítettük egymás munká-
ját! Sok szépet megéltünk együtt. Kelle-
mes élményekben volt részünk. Összejö-
veteleink, kirándulásaink feledhetetlenek 
lesznek. Szívesen osztottam meg sortársi 
klubokkal a tapasztalataimat.

– Milyennek találod a mai lehetőségeket 
az ILCO-ban?
– A lehetőségek a technika fejlődésével, 
sokkal jobbak. Gondolok itt segédeszkö-
zök minőségére, a gyors  kommunikáci-
óra. Az emberi tényezők, az egymáshoz 
való viszonyulás, bizony nem a régi. Azt 
is nagyon sajnálom, hogy nem jönnek kö-
zénk fiatalok.

– A munkabírásod, tenni akarásod, pél-
da értékű.  88 éves vagy! Miből meríted 
az erődet?
– Az embertársainkért tenni: arra szület-
ni kell! Ezek a tulajdonságok a génjeink-
ben fogannak.

Engem az éltetett, ha másokért tehet-
tem valamit. Azt mondják, akik „szép 
kort” megélnek, szerencsések. Bár sok 
mindenen keresztül mentem, én annak 
érzem magam. Sajnos, gyengül az ember, 
és ilyenkor már kevesebbet bír. 

Azért még, ha segítséggel is, elmegyek 
a klubba a gyűléseinkre.

Nem mindennapi történet. Erőt merít-
hetünk belőle. Köszönjük neked!

Nézem Jutka képeit. Derűs, határozott. 
Pesterzsébet Önkormányzata díszok-

levéllel tüntette ki több évtizedes,  mun-
kásságáért!

Gratulálunk! •

BÚCSÚZUNK
Vannak az életben dolgok, amelyek ránk várnak. Egyedül miránk. Ettől nagy a 

feladat. Ettől megtisztelő. És megkerülhetetlen.

Mint ahogy az volt, sorstársunk,  

Bogdán József  
számára is, mikor 2005-ben felvállalta,  

a Dél-pesti ILCO Klub elnöki feladatait.

 Közel hat évig tartó munkásságát a pozitív gondolkodás, a közösség összetartá-
sa jellemezte. Egyik beszélgetése alkalmával azt mondta: „Úgy kell élnünk, hogy 

higgyék el rólunk, nem vagyunk leírhatóak!”
Méltósággal folytatta küzdelmét a betegséggel. Elvesztése érzékenyen érint ben-

nünket! Kitartása példa a sortársak számára!

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

„Minden bölcs, kinek gondolatait megismernem sikerült, arra tanított, hogy élni 
úgy kell, mintha minden cselekedetünk az utolsó lenne az életben!”

Márai Sándor:  Füves-könyv

Jutka életútja
Kovács Istvánné
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Mint az az „ILCO Hírmondó” újságunk 
2010 téli számában és a weblapunkon 
megjelent információkból is ismerté vált, 
egy rendkívüli, figyelemfelkeltő vállalko-
zással szeretnénk a közvélemény figyel-
mét felhívni magunkra, azaz az ILCO 
mozgalmunkra. 

Vállalásunk lényege, hogy 2011 tavasz 
és ősz között egy néhány fős törzs sztó-
más csapattal indulnánk el a kék túra több 
mint 1100 km-es távján a kiírással fordí-
tott útvonalon, azaz a Zempléni hegység-
től Kőszegig, Rockenbauer Pál nyomán.

A túraszakaszok 6-14 naposak lenné-
nek, ezt követően az otthoni feladataink 
elintézése és egy kis pihenés után indul a 
következő túraszakasz. A törzs gárdához 
túra szakaszonként beszerveződnének az 
útvonalhoz közeli klubok természetjárást 
kedvelő tagjai.

A túraszakaszokba vagy akár a törzs-
gárdába is magunk közé várjuk a sorstár-
sainkon kívül a sztómaterápiás nővéreket, 
orvosokat és az eszközforgalmazók mene-
dzsereit is. Gondoskodni fogunk a projek-
tünk megfelelő média visszhangjáról is. 

A projekt szponzorációjának szervezés-
ében nem jól állunk. Nehéz a mai gazdasá-
gi körülmények között támogatót találni. A 
lapunk első oldalán meghirdetett Works-
hop egyik témája lesz ennek megterem-
téséhez vezető út kidolgozása.

A megvalósítás legszerényebb körül-
mények közötti kivitelezéséhez legalább 
1,2 MFt –ra lenne szükség. (a legfeljebb 
5 fő szállás és útiköltségre)

 A tervünket minden körülmények kö-
zött végre akarjuk hajtani. Ha nem talá-
lunk szponzort a túraszakasz menti ILCO 
klubokra kell számítanunk a szállás és a 
helyi utaztatás kérdésében. 

Úgy gondolom, hogy a napi túraszakasz 
végpontjához legközelebbi lakhelyű sors-
társaknál szállnánk meg, helyi sorstársak 
segítenének be egy kis fuvarozásra. 

Alább felvázolom a szakaszonkénti bon-
tást hozzárendelve a közeli klubokhoz. 

Az első szakaszt kivéve a klubokkal 
még nem egyeztettünk, tehát ez csak egy 
laza terv. Az időpontok és túraszakasz 
indulási és végpontok a klubokkal való 
egyeztetés után válnak véglegessé. Rész-
letesebben kidolgozott tervekkel írásban 

keressük meg a klubokat, melyet a tava-
szi MISZ közgyűlésen vitatnánk meg. A 
törzs csapat,- akik végig járják a túrát, - az 
eddigi jelentkezés szerint 3-5 fős lesz. A 
szakaszonkénti létszám a klubok szerve-
zésén múlik. •

Másfélmilló lépés sztómával
„Az igazi csavargók hontalanok, a hülyébbek meg turisták” (Hobó)
Magyarfalvi Imre

1. szakasz:
április 26 – május 2. Hollóháza – Bodrogkőváralja, 101 km
Szervező a nyíregyházi klub

2. szakasz:
május 13 - 21.  Boldogkőáralja – Putnok, 125 km
Szervező a kazincbarcikai klub
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3. szakasz:
június 3 – 8, Putnok – Mátraháza, 98 km  
Szervező a miskolci klub

4. szakasz:
június 17 – 22, Mátraháza – Becske, 95 km   

Szervezők a gyöngyösi – jászberényi  klubok

6. szakasz:
július 29 – augusztus 8,  

Hűvösvölgy – Bodajk Csókakő, 155 km 
Szervezők a dorogi és tatabányai klubok

5. szakasz:
július 1- 12, Becske – Bp. Hüvösvölgy, 180 km 
Szervezők a váci és  a budapesti  klubok
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STRATÉGIA

Vak ember ült egy épület előtt a lépcsőn, 
lábánál kalap táblával, a következő szö-
veggel:
„Vak vagyok. Kérem, segítsenek!”
Arra ment egy újságíró és látta, a kalapban 
alig van pénz, csak pár forint. Lehajolt, 
dobott a kalapba valamennyi pénzt ő is, 
majd anélkül, hogy megkérdezte volna, 
elvette a táblát, és a másik oldalára írt 
egy mondatot.
Délután visszatért a vak emberhez és lát-
ta, a kalapban sok pénz van. A vak felis-
merte a lépteit, s megkérdezte, hogy ő írt 
e a táblára, s ha ő volt, akkor mit.
Az újságíró így válaszolt:
„Semmi olyat, ami nem lenne igaz. Csak 
soraidnak kicsit más formát adtam.”
Mosollyal az arcán távozott. A vak soha 
nem tudta meg, hogy a táblán ez állt:
„Tavasz van, és én nem láthatom.”
Változtass a stratégiádon, ha valami nem 
sikerül, és meglátod, minden jobbra fordul!

Lejegyezte: Kovács Istvánné

Kérem a klubvezetőségeket mérjék fel, hogy az útvonal mentén található e olyan 
sorstárs, aki befogadja a 3-5 fős távoli túrázót egy-egy éjszakára, abban az eset-
ben, ha nem találunk szponzort vállalásunkhoz.

Magyarfalvi Imre

7. szakasz:
augusztus 20 – 28,
Bodajk Csókakő – Nagyvázsony, 124 km 
Szervező a várpalotai és pápai klub 

9. szakasz:
október 7 – 15,
Sümeg – Írottkő, 141 km 
Szervező a körmendi és szombathelyi klub

8. szakasz:
szeptember 9 – 16, 

Nagyvázsony – Sümeg, 132 km  
Szervező a veszprémi klub 
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A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi ellátást igénylő emberek életét. 
Szorosan együttműködünk termékeink felhasználóival és olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek sajátos elvárásaiknak a 
szómaterápia, urológiai és kontinencia gondozás illetve sebkezelés területén használatos eszközökkel. Világszerte több, mint 7.000 
alkalmazottat foglalkoztatunk, beleértve két magyarországi gyárunk dolgozóinak létszámát, amely meghaladja az 1.500 főt.

Coloplast A/S 
Magyarországi Képviselet

H-2049 Diósd, Álmos fejedelem u. 27.
Telefon: 22 61 455, 22 66 163

www.hungary.coloplast.com
A Coloplast logo bejegyzett védjegy tulajdonosa a Coloplast A/S. © 2011-03. 
Minden jogot fenntartunk. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

www.coloplast.hu – a megújuló honlap 

A sztómaterápia bemutatása
Coloplast sztómával élők számára fejleszt és gyárt egyre tökéletesebb segédeszközöket. A termékeinket 
használó személyekkel és a betegellátásban résztvevő szakemberekkel folytatott együttműködés 
révén a sztómaterápia minden területén nagy tapasztalatot szereztünk. Mindezt megosztjuk önökkel. 

Interaktív segédlet

Nézze meg az ismeretterjesztő 
filmeket, hogy elsajátíthassa a 
segédeszközök biztonságos 
használatát…

Műtét előtt és utána

A műtéti beavatkozás érzelmi-
leg megterhelő. A felkészülés 
során megtudhatjuk, hogy 
mire számíthatunk…

Alapinformációk

A kolosztóma műtét során a 
végbél kis részletét a hasra 
„kiültetik”… 

Öngondoskodás

Bizonyos gyógyszerektől a 
székletünk lazává, folyékony 
állagúvá válhat. Másoknak 
mellékhatásaik lehetnek vagy 
egyéb gyógyszerekkel köl-
csönhatásra léphetnek…

Életmód

Fontos, hogy lehetőség szerint 
megőrizzük a megszokott 
életstílusunkat és pozítív élet-
szemléletünket…

Oktatási eszközök

Az emberi emésztőrendszer 
körülbelül kilenc méter hosz-
szúságú a szájtól a végbélig…

Tudásközpont Gyógyászati segédeszközök Hírek és események Kapcsolat


